LOMBA FOTOGRAFI BANK JATIM
LATAR BELAKANG
Seiring perkembangannya yang telah menjadi perusahaan Go Public, maka
sudah seharusnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)
untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pada level yang terbaik. Corporate
Image menjadi penting untuk selalu ditingkatkan agar dapat memberikan output
yang baik dalam hal pencitraan yang positif dari masyarakat.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun image positif
tersebut adalah melalui fotografi. Foto adalah representasi dari kondisi sebenarnya,
maka dengan fotografi perusahaan dapat menggunakannya sebagai tools untuk
mengkomunikasikan ataupun membangun image perusahaan yang positif dan
melekat di pikiran masyarakat melalui seluruh media promosi Bank Jatim.
Sejalan dengan itu, dalam rangka menyambut HUT RI Ke-68 dan HUT PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ke-52, Bank Jatim Kantor Pusat akan
mengadakan Lomba Fotografi Bank Jatim (Khusus Karyawan) dengan ketentuan
sebagai berikut :
TEMA LOMBA
1. Objek keindahan Alam yang berhubungan dengan
(pemandangan / jaringan operasional Bank Jatim).

Bank

Jatim

2. Human Interest dengan spesifikasi momen hubungan antar manusia yang
memiliki kepedulian, yang menggambarkan komitmen Bank Jatim dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah melalui produk,dana & jasa.
3. Geliat Usaha / Perekonomian Masyarakat yang menggambarkan UMKM yang
menjadi fokus bisnis Bank Jatim.
KETENTUAN UMUM LOMBA FOTO
1. Lomba foto bersifat internal.
2. Terbuka untuk seluruh karyawan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk, (Management, staff, Tenaga kontrak maupun outsourcing).
3. Peserta memiliki Nomor Induk Pegawai Bank Jatim (NIP).
4. Foto yang dikirimkan adalah HASIL KARYA SENDIRI, bukan hasil rekayasa
dan reproduksi.
5. Foto BELUM PERNAH dipublikasikan dan / atau mengikuti kompetisi atau
kontes foto lain.
6. Foto tidak boleh mengandung unsur SARA, Sadisme, nude photography /
pornografi.

7. Karya foto harus sesuai dengan Tema yang dilombakan.
8. Peserta WAJIB
dilombakan.

mengirimkan

foto

dari

setiap

Kategori/tema

yang

9. Jumlah foto dibatasi untuk setiap peserta, yaitu hanya dapat mengirimkan 1
foto untuk setiap kategori / Tema.
10. Karya foto WAJIB BERWARNA dengan format cetak ataupun digital.
11. Foto yang diikutsertakan dalam lomba harus diambil dalam periode waktu
Juni 2013 – Juli 2013.
12. Karya yang dikirimkan menjadi hak milik panitia dan tidak akan dikembalikan.
Panitia berhak menggunakan foto-foto peserta sebagai bagian dari publikasi
dan media promosi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam
bentuk apapun.
13. Dengan mengirimkan karya foto untuk mengikuti lomba ini, berarti peserta
dianggap tunduk kepada seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh
panitia
14. Pengiriman Foto :
•

Foto yang diikut sertakan dan dikirimkan dalam lomba harus berupa
format cetak dan digital

•

Pengiriman foto HARUS disertakan dengan formulir pendaftaran
yang dapat di unduh pada website www.bankjatim.co.id : Beranda
> Informasi > Pengumuman > Lomba Fotografi Bank Jatim >
Download Formulir.

•

Foto dalam format digital (File asli & olahan) dikumpulkan dalam bentuk
CD, khusus File Olahan dimasukkan ke dalam folder dengan ketentuan
nama file dan folder :
Nama_NIP_Divisi/Cabang_TemaFoto_JudulFoto
Contoh : Budi_1234_ Cab.Malang_UMKM_PenjualSembako.

•

Satu peserta cukup mengirimkan 1 (satu) CD, dengan kententuan folder
untuk setiap kategori/tema dibedakan satu dengan yang lainnya,
Dengan format gambar JPEG / RAW.

•

Setiap foto yang dikirimkan dilengkapi dengan Judul foto, Lokasi
pemotretan, dan Keterangan singkat foto.

•

Foto dalam format cetak & digital (CD) dimasukan dalam amplop
tertutup dan di kiri atas amplop ditulis ”LOMBA FOTOGRAFI Bank
Jatim”. dengan melampirkan :
a) Formulir pendaftaran yang telah di download dari website Bank Jatim
b) Foto format cetak (maksimal 1 foto untuk setiap tema).
c) CD foto dalam format digital (File asli & Olahan).
d) Keterangan foto yang dilombakan.
e) Fotokopi ID Card Bank Jatim (1 buah).
f) Pas foto ukuran 4×6 (1 buah).

•

Dikirimkan ke : Corporate Secretary – Sub Divisi IRU & Komunikasi
Eksternal Kantor Pusat Bank Jatim Lt. 4, Jl. Basuki Rachmat No.
98-104, Surabaya-60271

•

Batas Akhir Penerimaan Foto : Batas akhir penerimaan foto oleh
Panitia Maksimal tanggal 26 Juli 2013.

KETENTUAN TEKNIS
1. FORMAT FOTO yang dikirimkan melalui CD wajib mengikuti format yang telah
ditetapkan sebagi berikut :
•

File foto asli (file mentah) harus dalam format JPEG atau RAW

•

File foto yang sudah di olah juga dalam format JPEG atau RAW

2. FORMAT FOTO berupa Cetak wajib mengikuti format yang telah ditetapkan
sebagi berikut :
•

Ukuran (10 R) .

•

Dicetak dengan menggunakan kertas gloossy paper.

3. Olah Foto hanya diperbolehkan sebatas perbaikan kualitas foto (sharpness,

colour balance, saturasi warna, Cropping) tanpa mengubah keaslian obyek.
4. CAPTION FOTO (Judul Foto) .
5. DISKUALIFIKASI FOTO PESERTA : Foto yang tidak mengikuti syarat dan
ketentuan diatas dinyatakan diskualifikasi.
6. Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani
korespondensi atau surat menyurat.

UNSUR-UNSUR PENILAIAN FOTO
Selain lulus persyaratan umum dan teknis seperti dijelaskan diatas, unsur-unsur
yang dinilai dari foto antara lain :
1. Teknis : melingkupi unsur-unsur dasar fotografi yakni, ketajaman, sudut
pandang, teknik pemotretan serta komposisi.
2. Konsep : melingkupi unsur-unsur gagasan atau ide yang melatari lahirnya
sebuah karya foto.
3. Konten : melingkupi unsur-unsur pesan dan informasi yang tersirat maupun
tersurat dalam foto. Pesan dalam foto bisa berupa pernyataan, kesan atau
ungkapan emosi. Pesan yang bagus adalah pesan yang jelas, tegas dan
efektif.
4. Tematis : melingkupi unsur-unsur yang terkait dengan tema lomba (tidak
menyimpang dari tujuan dan tema yang dilombakan)
JURI DAN TIM TEKNIS
1. Penilaian dilakukan oleh juri dari internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk
2. Tim Teknis : Corporate Secretary PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk
HADIAH PEMENANG

Juara I

Keindahan Alam
Tabungan Rp. 3.000.000,-

KATEGORI / TEMA
Human Interest
Tabungan Rp. 3.000.000,-

Geliat UMKM
Tabungan Rp. 3.000.000,-

Juara II

Tabungan Rp. 2.000.000,-

Tabungan Rp. 2.000.000,-

Tabungan Rp. 2.000.000,-

Juara III
TOTAL HADIAH

Tabungan Rp. 1.000.000,Rp. 6.000.000,-

Tabungan Rp. 1.000.000,Rp. 6.000.000,-

Tabungan Rp. 1.000.000,Rp. 6.000.000,-

JUARA

INFORMASI TAMBAHAN
1. Peserta lomba diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran dan
menyerahkannya bersama dengan Foto yang dilombakan kepada panitia lomba;
2. Tidak ada syarat / kriteria khusus pada kamera yang digunakan untuk
Pengambilan foto (kamera bebas).
3. Setiap peserta WAJIB mengumpulkan Foto dari tiap tema yang dilombakan,
dengan ketentuan pada setiap tema mengirimkan 1 foto.

4. Pemenang akan diumumkan pada website Bank Jatim pada tanggal 14 Agustus
2013.
5. Bagi Peserta yang terpilih sebagai Juara I, II, dan III untuk masing-masing
kategori WAJIB datang pada proses penyerahan Hadiah Juara yang akan
diadakan di Kantor Pusat Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat No. 94-108 Surabaya,
bersamaan acara HUT Bank Jatim Ke-52 pada tanggal 17 Agustus 2013.
6. Hasil keputusan penilaian juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak
diadakan komunikasi/konfirmasi tentang hasil akhir penjurian;
7. Seluruh Foto yang diterima oleh panitia menjadi hak milik panitia, dan tidak dapat
dikembalikan.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Panitia Lomba Fotografi Bank Jatim Kantor Pusat Bank Jatim Lt. 4,Jl. Basuki
Rahmat No. 98-104, Surabaya-60271.
Telp. (031) 5310090-99 pesawat 471, 462
email : corsec@bankjatim.co.id
Surabaya, 24 Juni 2013
Panitia Lomba Fotografi Bank Jatim

